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ZPRÁVY Z KRAJE
Moderní vlakové soupravy
vyjdou na téměř půl miliardy
Zástupci Karlovarského kraje
navštívili provoz plzeňské Škoda Transportation, kde sledovali
postup výroby nových vlakových
souprav pro linku Plzeň – Mariánské Lázně – Cheb – Sokolov
– Karlovy Vary. Nové jednotky
vznikají v rámci společného projektu Karlovarského a Plzeňského kraje a Českých drah. Nové
soupravy jsou klimatizované,
pro cestující bude připraveno
140 míst k sezení, každé dvojsedadlo bude mít vlastní elektrickou zástrčku s USB vstupem.
Samozřejmostí jsou vstupy pro
vozíčkáře, speciální prostor pro
kočárky a jízdní kola. Ta se na
vymezeném prostoru budou stavět vedle sebe a zajištěna budou
rychloupínacími pásy. Moderní
soupravy budou jezdit v režimu
spěšného vlaku ve dvouhodinových intervalech a rozšíří tak
spojení mezi Karlovarským a Plzeňský krajem. Cena souprav je
téměř půl miliardy korun. Celkem se jedná o výrobu čtyř vlakových souprav. Dvě z nich jsou již
po takzvaném oživení a čekají je
testovací jízdy na zkušební trati.
Další dvě, které budou jezdit na
území Karlovarského kraje, jsou
ve finální montáži. Moderní vlakové soupravy vyjedou na trať
13. června 2021.
(KÚ)
Sokolovská nemocnice má
nové operační sály
Šest nových operačních sálů
s moderními technologiemi nyní nabízí svým pacientům Nemocnice Sokolov. Kromě toho
v pavilonu B, kde sály sídlí, Karlovarský kraj nechal přestavět
chráněné únikové cesty a upravit trafostanici. Kraj na akci
vynaložil ze svého rozpočtu 162
miliony korun. Stavebníci vybudovali 6 klimatizovaných operačních sálů a zároveň změnili
technické řešení prostor tak, aby
měly parametry požadované pro
chráněné únikové cesty vedoucí
k bočním schodištím a mimo interiér budovy. Změny se týkaly
také stávající trafostanice, kde
došlo k celkové výměně technologie. Karlovarský kraj v oblasti
zdravotnictví plánuje další zvelebování zdravotnických zařízení
v Karlových Varech, v Sokolově
a v Chebu. 
(KÚ)
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Ženou regionu je Lucie Süssnerová
KARLOVY VARY Vítězkou letošního 11. ročníku ankety Žena regionu se za Karlovarský kraj stala
Lucie Süssnerová. Je dobrovolnicí
a organizátorkou
charitativních
akcí pro děti i dospělé, zvláště pro
Nadační fond Šance onkoláčkům,
který pomáhá onkologicky nemocným dětem. V hlasování veřejnosti
obdržela v konkurenci dalších devíti finalistek z Karlovarského kraje
nejvíce hlasů.
V rámci slavnostního odpoledne
byla vyhlášena také Cena hejtmana
Karlovarského kraje, kterou získala
Veronika Kropfreiterová z Nemocnice Mariánské Lázně.
Slavnostní předání ceny Žena
regionu se uskutečnilo ve středu
2. září v Galerii umění v Karlových
Varech. Ocenění předával hejtman
Karlovarského kraje za přítomnosti
zástupců a partnerů soutěže. Všem
účastnicím gratulovali také náměstek hejtmana Martin Hurajčík,
výkonná ředitelka projektu Žena
regionu Marie Heřmánková, patronka projektu Hana Potměšilová
a zástupci měst a obcí.
„Obdiv si zaslouží každá žena,
která obětavě a nezištně pomáhá
druhým. Jen jedna z nich každoročně získá titul Žena regionu, ale
všichni víme, že v našem kraji je
celá řada těch, které pečují o ostatní
a umějí každý den o kousek vylepšit
svět kolem nás. Vítězce samozřejmě
z celého srdce gratuluji, mé poděkování ale patří i všem dalším nominovaným,“ uvedl hejtman Petr Kubis.
Vítězka ceny Žena regionu Karlovarského kraje Lucie Süssnerová

Žena regionu
Finalistky 11. ročníku za Karlovarský kraj
Vlasta Hengeričová (Cheb), Martina Kalendová
(Sokolov), Anna Křehlíková (Sokolov), Veronika
Kropfreiterová (Mariánské Lázně), Michala Málková (Prameny), Václava Markgrafová (Cheb),
Inka Ratajová (Loket), Lucie Sűssnerová (Vysoká
Pec), Jana Vejražková (Pernink), Andrea Zmijová
(Karlovy Vary)

Žena regionu

Foto: KÚ

Držitelkou titulu je Lucie Süssnerová, dobrovolnice a organizátorka charitativních akcí pro děti i dospělé. 

je dobrovolnicí a organizátorkou
charitativních akcí pro děti i dospělé, zvláště pro Nadační fond Šance
onkoláčkům, který pomáhá onkologicky nemocným dětem. Právě
o této nadaci s láskou říká, že je jako
její další dítě. Během jejího prvního
loňského Jarmarku, který pro nada-

ci pořádala, vybrala krásných 103
035 korun. Nadaci šlo celých 100
% z prodeje. Letos již chystá druhý
ročník ve Vysoké Peci. Lucie pomáhá i nemocným dětem a dospělým
ve svém okolí, ať už materiálně nebo
finančně. Třeba pro malou Toničku
Braunreiter zorganizovala charita-

tivní bazar, kde se během pár hodin
vybralo neuvěřitelných bezmála 40
tisíc korun. Lucie je neuvěřitelně
činorodá žena mnoha zájmů. Vedle
péče o rodinu se věnuje dobrovolnictví a výcviku svého pejska Charlieho. Jejím snem je řidičský průkaz
na motorku.

Lucie Süssnerová postupuje do
národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší
počet hlasů. Vyhlášení celostátní
vítězky se bude konat 12. října 2020
v Senátu Parlamentu ČR.  (KÚ)

Volit můžete i v karanténě, držte se ovšem pravidel

KARLOVARSKÝ KRAJ Hlasování ve svobodných volbách probíhá
v naší zemi už řadu let, pravidla
jsou tak mezi lidmi poměrně dobře známa. V letošním roce jsou
však volby do zastupitelstev krajů
a jedné třetiny Senátu Parlamentu
České republiky v Karlovarském
kraji ve dnech 2. a 3. října 2020
a. 9. a 10. října 2020 a v místním
referendu ovlivněny opatřeními
s onemocněním covid-19. Pokud
se vás karanténa nebo izolace nařízená v době voleb netýká, držíte
se zavedených pravidel. Pokud
ano, pamatuje na vás nově schválený zákon.
Jak volit a jak získat voličský
průkaz
Nejprve k obecným pravidlům.
Občané volí ve volebních okrscích, ve kterých jsou zapsáni dle
svého místa trvalého pobytu. Pokud volič nebude volit ve svém
volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, může požádat
obecní úřad o vydání voličského
průkazu, který ho opravňuje volit
v jiném volebním okrsku, samozřejmě pouze v územním obvodu,
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Žádost

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

o vydání voličského průkazu je ne- osob, které budou doručovat na
zbytné doručit nejpozději do 7 dnů krajský úřad Ministerstvo zdrapřed konáním voleb.
votnictví nebo Česká správa sociálního zabezpečení, případně
Komise přijde i za vámi domů,
je-li k tomu závažný důvod
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat
1. U volebního stanoviště.
obecní úřad a ve dnech voleb do
zastupitelstva kraje okrskovou
2. Při pobytovém zařízení
volební komisi o to, aby mohl hla(např. domov důchodců, sociální zařízení apod.).
sovat mimo volební místnost, a to
3. Do zvláštní přenosné
pouze v územním obvodu svého
volebního okrsku. Okrsková voschránky.
lební komise vyšle k voliči 2 své
Ve všech způsobech hlasování platí,
členy s přenosnou volební schránže oprávněný volič musí prokázat
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Kontakty k volbám jsou
svoji totožnost předložením občanuvedeny na webových stránkách
ského průkazu.
obcí.
U volebního stanoviště může
Jak volit v karanténě či izolaci
kvůli koronaviru
volič volit pouze
A nyní k osobám v nařízené
z motorového vozidla.
- pro občany s trvalým pobytem
karanténě nebo izolaci. Zákon
v okrese Cheb bude zřízeno voo zvláštních způsobech hlasování
do zastupitelstev krajů a do Senálební stanoviště v areálu Karlotu v roce 2020 osobám s nařízenou
varské krajské nemocnice
karanténou nebo izolací z důvodu
- pro voliče z okresu Sokolov
v areálu Krajské správy a údržochrany veřejného zdraví před
onemocněním covid-19 hlasovat
by silnic
také umožňuje. Účast na volbách
- pro voliče z okresu Karlovy Vadle tohoto zákona je však povory v areálu sídla Karlovarského
kraje (krajského úřadu) na Zálena pouze osobám, jež se budou
nacházet ve zvláštních seznamech

pokud se volič při vlastní volbě
prokáže vydaným potvrzením
poskytovatele zdravotních služeb
nebo rozhodnutí krajské hygienic-

ké stanice, že je v karanténě nebo
v izolaci. Způsoby hlasování osob
v karanténě či izolaci zde přehledně uvádíme. 
(KÚ)

Hlasování osob v karanténě či izolaci
vodní ulici v Karlových Varech
Volič z jednoho okresu nemůže volit v jiném okrese. Hlasování bude
probíhat ve středu 30. září 2020
od 7 do 15 hodin, a u druhého kola
senátních voleb ve středu 7. října
2020.
Hlasování při pobytovém
zařízení probíhá v případě, že
pobytové zařízení je celé uzavřeno
krajskou hygienickou stanicí.
K provedení voleb se komise pro
hlasování dostaví do pobytového
zařízení. Hlasování bude probíhat
ve čtvrtek 1. října 2020 v době
od 7 hodin do 22 hodin a v pátek
2. října 2020 od 7 do 18 hodin,
u druhého kola senátních voleb 8.
října a 9. října 2020
O možnost hlasovat do
zvláštní přenosné schránky
musí oprávněný volič s nařízenou

karanténou nebo izolací
telefonicky požádat na telefonním
čísle, které zveřejní krajský úřad
na svých internetových stránkách,
a to nejpozději do čtvrtka 1. října
2020 do 20. hodiny. Hlasování
bude probíhat v pátek 2. října 2020
od 7 do 22 hodin a 3. října 2020
od 7 do 14 hodin, u druhého kola
voleb do Senátu v pátek 9. října
a sobotu 10. října 2020. V případě
potřeby může krajský úřad ve
druhém dni voleb prodloužit
hlasování, a to nejdéle o 3 hodiny
U tohoto druhu hlasování je nutné
upozornit, že komise pro hlasování se dostaví do místa, kde pobývá
oprávněný volič, vyzve oprávněného
voliče k hlasování (může s oprávněným voličem dohodnout způsob hlasování, např. v bytě, u bytu apod.)
a vyčká nejvýše 10 minut. Pokud se
oprávněný volič nedostaví, platí, že
hlasování odmítl.

STRANA 2, 3

ZPRÁVY Z KRAJE
Silnice Hlinky – Bochov je
zmodernizovaná
Zmodernizovanou a frekventovanou silnici II/208 mezi obcemi Hlinky a Bochov již využívají
řidiči bez omezení. Její modernizace byla připravena v rámci
Integrovaného
regionálního
operačního programu a cílem
bylo zejména odstranění nevyhovujícího stavu vozovky
a modernizace mostu. S úpravou silnice se začalo již v červnu minulého roku a i přesto,
že do prací zasáhl nouzový
stav, skončily práce ještě o dva
měsíce dřív, než bylo původně
v plánu. Celkové náklady činí
téměř 141 milionů korun a jedná se tak o jednu z největších
investic v Karlovarském kraji
za loňský a letošní rok. Téměř
patnáctikilometrový úsek silnice byl pokryt novým asfaltem
a narovnán. Došlo také ke zpevnění krajnice, k modernizaci
silničních svodidel a doplnění
stálého dopravního značení. Na
financování Modernizace silnice Hlinky – Bochov se podílel
Karlovarský kraj, část peněž je
hrazena z dotací Evropské unie
a ze státního rozpočtu.  (KÚ)
Revitalizaci areálu
nemocnice v Chebu dokončí
nový zhotovitel
Výběr nového zhotovitele dokončení revitalizace areálu
nemocnice v Chebu schválila
začátkem září Rada Karlovarského kraje. Vítězem zadávacího řízení se stala společnost
Metrostav s nabídkovou cenou
234 miliony 472 tisíc 554 korun včetně DPH. Kraj tak plní
závazek co nejrychleji dokončit
stavbu, která se zastavila kvůli
problémům s původním zhotovitelem. „Věřím, že v nadcházejícím období snad nic nezabrání
tomu, aby stavebníci do prvního
čtvrtletí roku 2022 stavbu provedli,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek. Revitalizace
nemocnice je v současnosti
dokončena zhruba z poloviny.
Zatímco v novém pavilonu A již
může nemocnice své služby
poskytovat, ve zbylé části jde
o provizorní řešení. 
(KÚ)
Karlovarská nemocnice má
nový mobilní rentgen
Karlovarská nemocnice má dva
nové přístroje pro boj s koronavirem. Jde o mobilní rentgen
a bodypletismograf. Ten slouží
ke stanovení totální plicní kapacity a také zjištění odporu dýchacích cest a určení reziduálního objemu a pro vyhodnocení
zánětu dýchacích cest u pacientů s respiračními problémy. Nově zakoupený mobilní rentgen
je pro úspěšný boj s virem klíčový, nezbytné radiodiagnostické
snímkování plic nelze provádět
na stacionárních přístrojích,
kvůli nežádoucí manipulaci
s pacienty i riziku šíření infekce.
Přístroje za téměř čtyři miliony
korun zakoupila nemocnice
z kapitálového vkladu Karlovarského kraje ve zrychleném
řízení v rámci nouzového stavu.
Sloužit budou při vyšetřování
pacientů s koronavirem a dalšími plicními infekcemi. Nový
mobilní rentgen bude umístěn
trvale na anesteziologicko resuscitačním oddělení, další ze
starších přístrojů pak bude trvale přímo na infekčním oddělení.

(KÚ)
Nová centrální informační
linka krajských
hygienických stanic
Od 1. 9. 2020 je spuštěna nová centrální informační linka
krajských hygienických stanic
ČR - 1221, která bude v provozu 7 dní v týdnu. Linka slouží
občanům k zodpovězení dotazů ohledně cestování, výsledků
prováděných testů, zdravotních
potíží, rizikových kontaktů, karantény a dalších témat spojených s koronavirem. Na dotazy
odpovídají proškolení operátoři
a v případě, že se na linku nedovoláte, se ozvou zpět.
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz

Naším cílem je bezpečný a rozvíjející se kraj
KARLOVARSKÝ KRAJ Do čela kraje nastoupil hejtman Petr
Kubis od 1. ledna letošního roku,
kdy vystřídal exhejtmanku Ja-

nu Mračkovou VIldumetzovou,
která tehdy očekávala narození
dítěte. Hned poté udeřila pandemie COVID-19, která prověřila

schopnost vedení kraje poradit
si v krizové situaci a především
spolupracovat se zdravotníky,
záchranáři
a bezpečnostními

K 18 tisícům už se blíží počet držitelů Senior Pasů v našem regionu

Do krajských zdravotnických
zařízení kraj investoval v posledních
4 letech 825 miliónů korun!
KARLOVARSKÝ KRAJ
Možná
se to nezdá, ale v Karlovarském
kraji máme 1420 zdravotnických
zařízení, z toho však jen 4 zřizuje
Karlovarský kraj. Jedná se o Karlovarskou krajskou nemocnici,
a.s. (s nemocnicemi v Karlových
Varech a Chebu), Zdravotnickou
záchrannou službu, Rehos v Nejdku a Dětský domov pro děti do 3
let v Karlových Varech. Sokolovská nemocnice je v majetku kraje
a provozuje jí společnost Nemos
Sokolov.
„Za poslední 4 roky bylo ve zdravotnictví investováno přes 825 miliónů korun. Povedlo se tak třeba
zrekonstruovat porodnici v Karlo-

vých Varech, operační sály i ortopedické oddělení v Sokolovské nemocnici, avšak největší částka byla
investována v rámci rekonstrukce
chebské nemocnice,“ upozornil
krajský radní Jan Bureš.
Nemocnice se dlouhodobě potýkaly s nedostatkem personálu.
„Není to tak dávno, kdy výpadek
2 sester znamenal uzavření celého
oddělení. Proto bylo nutné se zaměřit na stabilizaci personálu. Znamenalo to sice navýšení provozních
prostředků z krajského rozpočtu,
tedy částku přes 600 miliónů korun,
ale díky tomu se nám podařilo zajistit bezpečné a fungující nemocnice.
Vypsali jsme i nové náborové pří-

V sokolovské nemocnici kraj nechal vybudovat 6 moderních operačních sálů

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

spěvky pro zdravotníky v objemu
20 miliónů a díky tomu se podařilo
do kraje získat 25 nových lékařů, 38
sester a 12 ostatních zdravotníků.,“
vyčíslil Jan Bureš.
Kraj se snaží také zabránit úbytku
praktických lékařů i pediatrů v terénu. Částkou 10 tisíc korun měsíčně podporuje přípravu mladých
lékařů, kteří se připravují k atestační zkoušce a stejnou částku od nás
dostává i jejich školitel. Podmínkou
je, že po atestaci zůstanou v našem
kraji. Takto se podařilo si zavázat
již 9 lékařů. „Otevřeli jsme i první
jesle v regionu a dokončili první
kamenný hospic,“ uzavřel radní.

(KÚ)

Foto: KÚ

složkami. „Bylo to velmi náročné
období a ta hrozba šíření koronaviru je tady ale s námi pořád. Na
jaře se nám povedlo zorganizo-

vat zásobování všech potřebných
oblastí ochrannými prostředky,
ochránit rizikové skupiny občanů,
především seniory, získat pomoc
státu a armády, když bylo nejvíce
třeba,“ připomněl hejtman.
Spolupráce kraje s jednotlivými
složkami Integrovaného záchranného systému Karlovarského
kraje, ať jsou to hasiči, policisté,
záchranáři a další, je na vysoké
úrovni. „Po letech se nám povedlo
stabilizovat program na podporu
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, celkem za 4 roky získali
dobrovolní i profesionální hasiči
přes 82 milionů korun z krajského
rozpočtu. Díky tomu patříme k regionům, ve kterých mají hasičské
jednotky nejmodernější techniku,“ zdůraznil hejtman.
Velký důraz klade kraj také na
oblast sociálních věcí. Soustředí
se na rekonstrukce domovů pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, mnohé z těchto zařízení
získala úspěšně certifikát kvality,
který zaručuje vysokou úroveň
péče. „Těší mě, že od září 2017,
kdy jsme začali nabízet v regionu
Senior Pasy, máme dnes 17 500
držitelů karet slev a výhod, obcím
kraj přispěl na pořízení Senior
Expresů, které senioři s oblibou
využívají,“ upřesnil hejtman. Zásadní kroky kraj udělal i v oblasti
svého rozvoje. Na Sokolovsku se
buduje nové zkušební centrum
BMW Group, v Sokolově fungují
pobočky policejní a vojenské ško(KÚ)
Foto: KÚ ly. 

CO VÁS ZAJÍMÁ
Nemocnicím za období
pandemie patří dík, ne kritika
Zaměstnancům KKN se na jaře
povedl husarský kousek. Zvládli
nápor koronaviru a přitom udrželi chod i většinu výkonů obou
nemocnic. Ale protože musí být
každý dobrý skutek po zásluze
potrestán, na posledním krajském zastupitelstvu se vedení
KKN dostalo, namísto očekávaného poděkování, od některých
zastupitelů ledové sprchy.
Její obsah lze shrnout do dvou
slov. Všechno je špatně. Pokud se
ale podíváme na fakta, zjistíme,
že skutečnost byla jiná. Naprostou neznalost fungování zdravotnického systému dokládá už
jen kritika provozních změn. Nemocnice jsou totiž nastaveny tak,
aby byly variabilní a schopné reagovat na situaci. Třeba v případě
hromadné havárie se tak variabilně mění oddělení a z ORL se
klidně na nezbytně nutnou dobu
udělá lůžková chirurgie.
To samé se stalo v KKN. Infekční oddělení je v Karlových
Varech. Když se jeho kapacita
začala plnit, zavřelo se kožní oddělení, a na něj se začali ukládat
pacienti kteří čekali na výsledky
testů. Mezi tím se ale Cheb stal
centrem epidemie v Karlovarském kraji. Jenže v Chebu žádné infekční oddělení není. Co
s tamními pacienty? Převážet je
do Karlových Varů? Nesmysl.
Každý transport zvyšuje riziko šíření. Ale díky dočasnému
uzavření porodnice se i v Chebu
mohlo vytvořit oddělení pro pacienty s covid, zatímco o maminky se pár týdnů starali kolegové
v Karlových varech. Jednoduché,
rychlé, efektivní.
Palba kritiky se snesla i na systém rozdělování ochranných
pomůcek. Přitom i zde funguje
jednoduchý klíč. Ty s nejvyšší
třídou primárně dostávali tam,
kde se starají o pacienty s covid.
Ostatní se dělily podle struktury
oddělení a velikosti nemocnic.
Logicky víc jich proto mířilo do
Karlových Varů. Tamní nemoc-

nice byla zpočátku spádovou
pro covid z celého kraje, navíc
je celkově větší a projde jí víc
pacientů. Respirátory, ústenky,
ochranné obleky, vše evidováno
na jednotlivé kusy.
Obdobné to je i s kritizovaným
postupem desinfekce chebské
nemocnice. Tu provedli z části
hasiči, z části personál KKN. Ale
namísto poděkování za perfektní
souhru mezi složkami IZS si zastupitelé i tady vyslechli kritiku.
Jak je možné, že zdravotnický
personál dezinfikuje? Inu, možná proto, že to dělá celkem běžně. Hlavně proto, že na oddělení
kde jsou hospitalizovaní nemocní lidé prostě nemůže napochodovat komando ve skafandrech
a vše zamořit desinfekčním
aerosolem. To šlo v prázdných
prostorách, ale ne v místnostech,
kde jsou živí pacienti.
Podobných nesmyslů zaznělo
na zastupitelstvu víc, ale pozastavím se už jen u jednoho. Covid
odhalil kritickou personální situaci v chebské nemocnici. Opravdu? Zvláštní. Přitom se tento
problém řeší už dobře deset, ne
li více let. Ale dotyčný zastupitel
v té době zřejmě chyběl.
Jaká jsou tedy fakta? Cheb
dlouhodobě trpí problémem
malých nemocnic. Mladí lékaři
tam nechtějí, protože je to omezí
v možnostech budoucího kariérního růstu. Přesto KKN nesedí
se založenýma rukama. Aktivně
spolupracuje s fakultami i mediky v ČR a na Slovensku. Nabízí
budoucím lékařům praxe, stáže,
těm nastupujícím zvyšování kvalifikace, benefity a ve spolupráci
s městem Cheb i bydlení. Kraj
nabízí náborový příspěvek až
čtyrista tisic korun. I díky tomu
za poslední čtyři roky do Chebu nastoupilo celkem 24 lékařů
a dalších šest nastoupí do konce
letošního roku. To jsou fakta. Ale
kdo by se jimi zatěžoval. Teď je
přece v módě populismus.

Jan Bureš
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ZPRÁVY Z KRAJE
Kraj jednal o pomoci lidem
propouštěným z provozů
Sokolovské uhelné
Jak zmírnit dopady postupného propouštění, které zahájila
společnost Sokolovská uhelná
v souvislosti s ukončením zplyňování uhlí – to bylo hlavní téma
setkání vedení Karlovarského
kraje se zástupci společnosti
Sokolovská uhelná, se starosty
měst a obcí Sokolovska, představiteli Úřadu práce a Krajské
hospodářské komory Karlovarského kraje. Proces avizovaného
ukončování pracovních poměrů v tlakové plynárně Vřesová
a v navazujících provozech už
začal, společnost Sokolovská
uhelná přitom splní veškeré závazky vůči odcházejícím zaměstnancům, lidem přímo na místě
pomáhají pracovníci Úřadu
práce, které mají přesný přehled
o tom, kolik zaměstnanců a jakých profesí bude z plynárny ve
Vřesové odcházet. 
(KÚ)

Snažíme se šetřit peníze kraje i jeho občanů
KARLOVARSKÝ KRAJ V uplynulém období se jednou z hlavních
priorit vedení kraje stala snaha nastavit krajský rozpočet tak, aby hospodaření bylo na maximum účelné
a efektivní a finance z krajského
rozpočtu se vynakládaly s velkou
rozvahou. „Díky tomu kraj zvládl
hospodařit s přebytkem, který za
rok 2019 dosáhl 717 milionů korun.
Každá faktura a objednávka prochází velmi bedlivou kontrolou. Přitom
všem ale klademe důraz na investice, ať se to týká oprav silnic, nových
oddělení v nemocnicích nebo rekonstrukcí domovů pro seniory,“ zdůraznila exhejtmanka Jana Mračková
Vildumetzová.
Kraj se zasadil i o to, aby lidé nemuseli nespravedlivě platit dálniční
známku na dálnici D6 z Chebu do
Karlových Varů. „Na kousku dálnice, který není připojený na dálniční síť a na Prahu, se přece musí
jezdit bez poplatku. Proto mě těší,
že se nám podařilo přesvědčit ministerstvo dopravy, aby se úsek D6
od Chebu do Karlových Varů platit
nemusel, dokud se D6 nedokončí,“
připomněla exhejtmanka. Vyplatil
se i tlak na stát ohledně dostavby
této silnice, v současnosti se pracuje na třech úsecích. Do konce roku
bude otevřen obchvat Řevničova
a úsek Řevničov - Nové Strašecí,
příští rok se dokončí obchvat Lubence, zároveň začne stavba dalšího
úseku u Krupé.
Po dlouhých 20 letech se současnému vedení kraje podařilo v prosinci
2019 zahájit revitalizaci chátrající
národní kulturní památky Císařské
lázně, na kterou kraj zároveň získal

Jedna budova DPS Pernink
je neobyvatelná, část klientů
se přestěhuje

Foto: KÚ

Kompletně obnovenou národní kulturní památku Císařské lázně otevře kraj návštěvníkům v roce 2023

dotaci od státu. „Ta jednání s mini- velmi věcná. Dokázali jsme kvalitně podařilo. Na základě toho nám stát zová. Národní kulturní památka by
sterstvem financí a kultury nebyla připravit projekt, získat souhlas pa- přispěl více jak 250 milionů korun,“ se měla po kompletní obnově otevřít
jednoduchá, ale na druhou stranu mátkářů, což se dosud nikomu ne- upřesnila Jana Mračková Vildumet- návštěvníkům v roce 2023. (KÚ)

Rozvoj kraje musí
jít ruku v ruce
s potřebami lidí,
kteří v něm žijí

Karlovarský kraj každoročně přispívá na budování a údržbu cyklostezek v kraji

KARLOVARSKÝ KRAJ Karlovarský
kraj se řadí k strukturálně postiženým regionům, které dlouhodobě
bojují s pozůstatky těžby především
hnědého uhlí. Často se hovoří o tom,
že je tady nejnižší průměrná mzda,
mladí lidé odcházejí za vzděláním jinam a zpět se nevracejí, chybí veřejná vysoká škola. Na druhou stranu
kraj v posledních letech udělal řadu
kroků, které pomáhají region měnit
k lepšímu.
„Do kraje se například podařilo
dostat v uplynulých 4 letech 1, 3
miliardy korun v rámci programu
RE:START, ať už to bylo pro města
a obce na opravy nevyužitých průmyslových areálů nebo školských
zařízení a sportovišť. Kraj sám získal peníze z tohoto programu a další dotace z EU na opravy silnic, na
modernizaci nemocnic, výstavbu
depozitáře krajské knihovny a v budoucnu plánuje výstavbu vědeckoFoto: KÚ technického parku, který může vý-

znamně posunout kvalitu výzkumu
a inovací,“ vysvětlil krajský radní
Josef Janů.
Ze svého rozpočtu kraj i nadále
podporuje výstavbu a údržbu cyklostezek a tras pro běžkaře. Právě
na podporu údržby běžeckých tratí
v letní a zimní sezóně vyhlašuje Karlovarský kraj každoročně dotační
titul.
Také v oboru IT je Karlovarský
kraj řazen k republikovým premiantům v rámci tvorby Digitální
technické mapy. K úspěchům čtyřletého funkčního období patří také
bezpečný chod technologií, a to jak
po stránce strojové, tak po stránce
programové, bezpečnostní a aplikační,“ uvedl radní Josef Janů.
Ve spolupráci s Krajskou agenturou rozvoje podnikání se kraj podílel
na vzniku Institutu lázeňství a balneologie. Ten se stal první veřejnou
výzkumnou institucí na území našeho regionu po mnoha letech.  (KÚ)

Výkup

starého papíru
za 7 ct/1 kg (cca 1,80 Kč/kg)

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
Otevřeno:

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

Během probíhající rekonstrukce
půdní vestavby v Domově pro
seniory v Perninku narazili stavebníci na neřešitelný problém
v podobě popraskané prohýbající se podlahy. Přivolaný statik
potvrdil, že budova s 32 lůžky
je nevhodná k dalšímu obývání.
Celkem 32 z 54 klientů Domova pro seniory Pernink tak bude
muset opustit budovu zařízení.
Kraj s vedením DPS Pernink
okamžitě našel řešení a klienti
se přestěhují do volných prostor
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS
Nejdek. Zde bude prozatímně
vytvořeno odloučené pracoviště
DPS Perninku. Do doby přestěhování do nových prostor prozatím DPS Pernink pozastavil přijímání nových obyvatel domova.

(KÚ)
Budování a údržba tras
pro běžkaře se znovu
dočká podpory
Na budování a údržbu lyžařských běžeckých tratí v regionu
přispěje také v letošním roce
Karlovarský kraj. Ze svého rozpočtu vyčlenil 2 miliony korun,
které rozdělí mezi žadatele.
Právě o rozdělení finančních
prostředků bude jednat Zastupitelstvo Karlovarského kraje.
O poskytnutí dotace zažádalo
14 subjektů, celková výše požadovaných příspěvků je 1 753
000 korun. Mezi úspěšnými
žadateli o dotaci jsou například
LK Slovan Karlovy vary, který
chce finanční prostředky využít
na úpravu a údržbu lyžařských
tras v areálu Jahodová louka
a také Dobrovolný svazek měst
a obcí Kraslicka, jenž obstarává
strojovou údržbu bílých stop
na Kraslicku. Na úpravu tratí
v areálu Eduard u Jáchymova
získá příspěvek Biatlonový spolek Eduard a na strojovou údržba tras zakreslených v online
systému a nových tratí přispěje
Karlovarský kraj také klubu TJ
Radon z Vysoké Pece. 
(KÚ)
Na obnovu dopravních hřišť
kraj přispěje i v letošním
roce
Obnovu dopravních hřišť v regionu opět podpoří Karlovarský
kraj. Obcím a dalším žadatelům
přispěje také na potřebné vybavení pro školáky, kteří se především v rámci výuky seznamují se
základy bezpečnosti v silničním
provozu. Rada kraje schválila
přispět městu Karlovy Vary na
vybudování druhé etapy simulační komunikace se zastávkou
ve Světě záchranářů, další finance získá město Aš na dovybavení
učebny dopravní výchovy a pořízení elektrokol. Město Sokolov
zase plánuje vybudování nových
semaforů na křižovatce dětského dopravního hřiště a v Mariánských Lázních se zkvalitní
zázemí pro výuku dopravní výchovy čtvrtých tříd nejen z mariánskolázeňských základních
škol, ale i z obcí v blízkém okolí
města. 
(KÚ)
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ZPRÁVY Z KRAJE
Sportovec roku 2019 bude
vyhlášený s novým ročníkem
ankety
Rada Karlovarského kraje rozhodla o zrušení ankety „Nejlepší
sportovec Karlovarského kraje
za rok 2019“. Ačkoliv byla nominace v roce 2020 spuštěna,
slavnostní vyhlášení se neuskuteční, a to na základě vývoje epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19.
K vyhodnocení nejlepších sportovců v rámci okresů Cheb, Sokolov a Karlovy Vary mělo dojít
v průběhu měsíců února a března. Z těchto užších nominací pak
měla vzejít také jména nejlepších
sportovců v Karlovarském kraji.
V důsledku koronavirové pandemie bylo vyhodnocení a slavnostního vyhlášení ankety v okresech
odloženo, následně pak bylo
rozhodnutím všech tří okresních
unií zrušeno bez náhrady. Nominace za rok 2020 se budou nově
přijímat do konce ledna roku
2021, následně proběhne vyhodnocení ankety za oba roky. Předpokládaný termín slavnostního
vyhlášení je v průběhu měsíce
května roku 2021. 
(KÚ)
Žáky středních škol podpoří
opět stipendia
O poskytnutí stipendií pro své
žáky za 2. pololetí školního roku
2019/2020 zažádalo 15 středních škol zřizovaných Karlovarským krajem. V řádném termínu odevzdalo žádost o získání
prostředků na výplatu stipendií
za 2. pololetí 15 školských zařízení v regionu. Karlovarský kraj
poskytne těmto organizacím
finanční prostředky ve výši 500
500 korun. Celkem bude vyplaceno 629 stipendií, která získá
11,6% studentů středních škol
Karlovarského kraje. Nejvíce stipendií za druhé pololetí školního
roku 2019/2020 bude vyplaceno žákům Střední zdravotnické
školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary a Střední
školy stravování a služeb Karlovy
Vary, p. o. V minulém školním
roce získali studenti od Karlovarského kraje celkem 1 199 500
Kč v podobě stipendií. Evidenci
a vyplácení zajišťují samy střední
školy. Studenti, kteří chtějí získat stipendium, musí splňovat
předem stanovené podmínky.
Musí se vzdělávat denní formou
studia, mít omluvenou veškerou
absenci, dále musí být hodnoceni
ze všech předmětů a dosáhnout
stanoveného průměru známek
na vysvědčení. Nesmí být hodnoceni známkou nedostatečný
a mít uložený jakýkoliv kázeňský
postih. 
(KÚ)
Hosté dostanou příspěvek
na pobyt
Karlovarský kraj chce navázat na
aktivity státu i lázeňských měst,
které pomáhají oživení cestovního ruchu, a přispět domácím i zahraničním návštěvníkům na pobyty ve všech typech ubytovacích
zařízení v regionu. Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí daru na podporu ubytování
pro období od 1. října 2020 do
konce roku. Právě v této době
končí sezóna a počet návštěvníků
by poklesl, příspěvek je ale může
inspirovat k podzimnímu pobytu v nádherné přírodě regionu,
nebo k zajištění silvestrovského
ubytování. Každý, kdo se ubytuje v některém hotelu, penzionu,
nebo jiném ubytovacím zařízení
na minimálně 3 a maximálně až
6 nocí, bude moci zpětně požádat
o proplacení 50 procent ceny za
jednu noc pobytu, ale výhradně
do výše 300 korun. Příspěvek platí pro skupinu až celkem 5 osob,
to aby jej mohly využít například
rodiny s dětmi. Zájemci mohou
uplatnit žádost i na více termínů,
ale maximálně musí jít o 1 termín v měsíci. Příspěvek mohou
čerpat všichni občané Evropské
unie, kteří předloží fakturu či
potvrzení o úhradě ubytování.
Příspěvek jim bude formou daru
vyplacen zpětně. Kraj prozatím
na tento program vyčlenil 3 miliony korun. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz

Školství v kraji si zaslouží velkou pozornost
KARLOVARSKÝ KRAJ
Oblast
školství v Karlovarském kraji prošla během čtyř let několika zásadními změnami. Ty přinesla nová
koncepce školství, již se snažil
naplňovat a zajistit tak úpravu
krajské vzdělávací soustavy tak,
aby vycházela z demografického
vývoje, potřeb firem a organizací
působících v Karlovarském kraji
a z možností pracovního uplatnění
absolventů odborných škol.
„Oblast školství je v našem regionu živým organismem, který je
nutné korigovat a správně nasměrovat. Oborová struktura škol musí
vycházet z požadavků zaměstnavatelů v regionu. Zároveň je potřeba
žáky motivovat ke studiu, k čemuž
slouží prospěchová stipendia, která
Karlovarský kraj pravidelně vyplácí,“ uvedl radní Jaroslav Bradáč.
V oblasti středního odborného
vzdělávání došlo k vytvoření center
odborného vzdělávání a došlo tak
ke sloučení pěti škol. V rámci gymnaziálního vzdělávání se podařilo
sloučit jedno gymnázium. Cílem

kraje je ale snížit počet gymnázií,
a to v počtu jedno gymnázium na
okres.
Karlovarský kraj úzce spolupracuje s Krajskou hospodářskou
komorou Karlovarského kraje
a Agrární komorou. Podporuje rozvoj duálního vzdělávání ve
středních odborných školách a také další vzdělávání pedagogických
pracovníků. V Sokolově vznikly
pobočky Střední policejní školy
a Vojenské střední školy.
„Problematiku
nekvalifikovaných nebo neaprobovaných pedagogů se snaží kraj řešit ve spolupráci se Západočeskou univerzitou
v Plzni. V současné době si tak
mohou na její pobočce v Chebu doplnit vzdělání učitelé 1. stupně základních škol,“ doplnil radní Jaroslav Bradáč. Významným krokem
k získání kvalifikovaných učitelů
do krajských škol je také nabídka
vysokých stipendií pro vysokoškolské studenty učitelství a nově i náborové příspěvky ve výši 200 000
korun. 
(KÚ)

Opravy silnic a nové vlaky.
Kraj se snaží o kvalitnější
a bezpečnější dopravu
KARLOVARSKÝ KRAJ Opravy
silnic II. a III. tříd, ale i mostů na
těchto komunikacích ve vlastnictví kraje, pokračovaly i v uplynulém období. Kraji se podařilo za
uplynulé 4 roky razantně navýšit
finanční prostředky do silničního hospodářství a opravit 320
kilometrů silnic a 96 mostů. Před
několika týdny začali řidiči jezdit
po modernizovaném úseku mezi
Hlinkami a Bochovem, pracuje se
na novém obchvatu Mariánských
Lázní i na opravě mostu u Nového Sedla. Kraj má jako jediný
v ČR ve svém rozpočtu položku
BESIP (bezpečnost silničního
provozu) a odstraňuje místa, která by mohla být nehodová.
„Chápu, že asi nikdy nebudeme

spokojení s rychlostí, s jakou se
silnice opravují, a vždy se najde
úsek, který zatím opravou neprošel. Kraje ale v době svého vzniku
dostaly od státu silnice II. a III.
tříd ve velmi špatném stavu, takže děláme, co můžeme, abychom
je postupně dokázali zrekonstruovat a doprava byla po celém regionu bezpečnější a plynulejší,“
uvedl náměstek hejtmana Martin
Hurajčík.
Cestující v kraji také budou už
brzy jezdit moderními ekologickými CNG autobusy. Kraj totiž
uspěl s žádostmi o dotace z EU
a získal téměř 600 milionů korun
na 170 komfortních autobusů,
které by měly být uváděny do provozu během příštího roku. Na

trasu mezi Plzní a Karlovými Vary
rovněž vyjedou 4 nové moderní
elektrické vlaky. „Vlakové jednotky jsou již téměř všechny vyrobeny a v našem regionu se jimi svezou lidé v polovině roku 2021,“
upřesnil Martin Huračík.
Od června 2017 se Karlovarský
kraj snažil o prodloužení trasy
Pendolina, které končilo v Chebu,
do Karlových Varů. „I kvůli této
myšlence jsem požádal na začátku roku 2017 tehdejší Správu železniční dopravní cesty (SŽDC)
o vybudování potřebné infrastruktury a osazení technologií
na karlovarském nádraží,“ dodal
náměstek. Pendolino propojuje
Karlovy Vary s Prahou a severní
Moravou od 1. září.
(KÚ)

Nově vyráběné vlaky budou už v polovině roku 2021 vozit cestující v Karlovarském kraji

Foto: KÚ

DEN S HEJTMANEM
Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit a přispět
tak ke zlepšení života kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmanem. Petr Kubis bude lidem
na Krajském úřadě Karlovarského kraje k dispozici tentokrát 30. září od 15.00 hodin. Stačí si jen trochu
počkat, až na vás vyjde řada a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to písemně. Každý občan prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou hejtman v krátkém čase odpoví.
Dotazy lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvodní straně
krajského informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro
spojení e-mailem je k dispozici adresa petr.kubis@kr-karlovarsky.cz. Seniorům ve starobním důchodu je také pravidelně k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci,
tentokrát to tedy bude 7. října. 
(KÚ)

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Foto: KÚ

Žáci krajských středních škol mohou za dobré výsledky získat stipendia

Účast členů Zastupitelstva Karlovarského
kraje na pravidelných jednáních
Členové Zastupitelstva Karlovarského kraje mají za sebou čtyřleté volební období 2016 – 2020. Čtenáři Krajských listů se mohou seznámit
s tím, jak se zastupitelé účastnili pravidelných jednání k tématům rozvoje
kraje, dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí, školství apod.
Jméno
Mgr. Blažek Dalibor
Mgr. Borka Jaroslav
Ing. Bradáč Jaroslav
MUDr. Brdlík Jiří
Ing. Bureš Jan
Ing. Bursík Petr
Bc. Čekan Pavel
Bc. Čermák Miloslav
Ing. arch. Franta Vojtěch
Hajská Bohuslava
Haláková Oľga
JUDr. Havel Martin
Mgr. Bc. Hejnová Helena
Ing. Hojda Pavel
Ing. Horník Jan
Kohoutová (Hozmanová) Hana
Mgr. Hrkal Zdeněk
Hurajčík Martin
Ing. Jakobec Karel
Ing. Janů Josef
Bc. Kalátová Iva
Ing. Klimeš Erik
Mgr. Klsák Jiří
Mgr. Kubis Petr
Ing. Kovář Lubomír
Ing. Kulhánek Petr
Mgr. Linda Tomáš MBA
Maříková Karla
Monsportová Markéta
Ing. Navrátil Petr
Oulehlová Renata
Pánik Jakub
Bc. Picka Jan
Pizinger Patrik
Pokorný Luboš
Ing. Procházka Roman
MUDr. Procházková Věra
Mgr. Seifertová Daniela
JUDr. Sloup Václav
PhDr. Soukup Zdeněk
Ing. Stránská Eliška
Šťovíček Michal
Mgr. Trtek Tomáš
Ing. Třešňák Petr
Ing. Valjentová Eva
Váňa Josef
Mgr. Mračková Vildumetzová Jana
Vít Karel
Ing. Wernerová Markéta
Mgr. Zahradníček Petr
Mgr. Bc. Žáková Hana

Celkem
zasedání
24
24
24
24
24
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
15
24
24
24
15
24
24
24
5
24
2
24
11
24
24
24
24
24
24
9
24
19
24
22
24
24
2
13
24
24
24
9
24
24
24

Celkem
účast
24
22
23
22
24
21
20
23
24
22
22
17
23
22
17
23
15
23
23
24
14
24
23
23
5
20
2
22
10
24
22
23
23
23
22
9
23
13
24
20
22
23
2
13
23
18
24
9
17
24
24

Tito níže uvedení krajští zastupitelé nevykonávali svůj mandát po celou dobu
volebního období:
Ing. Petr Bursík, Mgr. Zdeněk Hrkal, Bc. Iva Kalátová, Ing. Lubomír Kovář, Mgr. Tomáš
Linda, Markéta Monsportová, Ing. Roman Procházka, Mgr. Daniela Seifertová,
PhDr. Zdeněk Soukup, Mgr. Tomáš Trtek, Ing. Petr Třešňák, Karel Vít.
Počet jednání a účast je uvedena za období 22. 11. 2016 - 15. 6. 2020.
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NEPROPÁSNĚTE
Dvakrát vyšší návštěvnost
hlásí muzea i galerie

Naší vizitkou jsou úspěšné investiční
akce i vyplacené kotlíkové dotace

Foto: KÚ

U Svatošských skal kraj buduje novou lávku pro cyklisty i pro pěší
KARLOVARSKÝ KRAJ V uplynulých čtyřech letech kraj dokončil,
realizuje a naplánoval celou řadu
úspěšných investičních akcí. Svědčí
o tom nově zrekonstruovaná porodnice v Karlových Varech, nové
operační sály nemocnice v Sokolově, první kamenný hospic v Nejdku.
Dále chceme pokračovat v opra-

vách silnic II. a III. tříd a mostů,
dokončíme revitalizaci chebské
nemocnice, rekonstrukci Domova
MATYÁŠ v Nejdku, kompletní obnovu Císařských lázní, nový úsek
cyklostezky Ohře a lávku ve Svatošských skalách.
„Mám radost, že se i při propadu
daňových příjmů kraji zatím daří

udržet investice, protože to má samozřejmě návaznost na zaměstnanost v regionu, na rozvoj dopravy,
zdravotnictví, školství. Rád bych ale
také připomněl, že za sebou máme
období, kdy jsme radikálně změnili vyplácení kotlíkových dotací.
Od front žadatelů jsme se posunuli
k elektronickému systému, který

je mnohem komfortnější. První
vlna kotlíkových dotací odstartovala v lednu 2016. Od té doby bylo
k dnešnímu dni podpořeno celkem
1589 projektů v celkové částce přes
172 miliony korun,“ vyčíslil náměstek hejtmana Dalibor Blažek.
Ten se zabýval také péčí o krajský
majetek. „Podařilo se nám sjednotit

správu majetku na jedno místo na
krajském úřadě. Zvýšili jsme transparentosti při prodeji nepotřebného
majetku zveřejňováním na webových portálech a snažíme se účinně
spolupracovat s obcemi při prodeji
nepotřebného nemovitého majetku
ve snaze pomáhat jejich rozvoji,“
doplnil náměstek Blažek.
(KÚ)

Dotacemi podporujeme budování vodovodů i boj proti suchu
V oblasti životního prostředí se
Karlovarskému kraji dařilo vytvořit
nové dotační tituly, zvýšit dotace
a čerpat finanční prostředky z Evropské unie.
„Ve funkčním období se nám podařilo podpořit mnoho projektů,
mezi které patří například výstavby a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
protipovodňová opatření, osvěta
v oblasti životního prostředí a environmentální výchovy nebo také dotace na likvidaci invazivních druhů
rostlin. Tyto vyjmenované projekty
kraj podpořil částkou ve výši 75,2
milionů korun,“ uvedl krajský radní
Karel Jakobec.
V souvislosti s adaptací na změnu
klimatu vznikl dotační titul na podporu prevence proti suchu, zadrže-

ní vody v krajině a péče o zeleň. Kraj
investoval ze svého rozpočtu téměř
40 milionů na obnovu lesů, myslivosti a rybářství.
Karlovarský kraj podporuje také
regionální potravinářské a zemědělské výrobce, které oceňuje značkou Dobrota Karlovarského kraje.
Na podporu vynaložil 1,3 milionu
korun. Prezentace našeho regionu
se uskutečnila také na akci Země
živitelka.
Daří se čerpat dotace z Evropské
unie, například v rámci Operačního
programu Životní prostředí, a to na
managementové zásahy ve zvláště
chráněných územích a evropsky významných lokalitách. Využití dotačních financí pomohlo k dokončení
ochvatu Sokolova v rámci programu 15 ekomiliard. 
(KÚ) Regionální pochoutky kraj od roku 2017 oceňuje v soutěži Dobrota Karlovarského kraje

+420 353 505 515
kalibra@kalibra.cz
www.kalibra-doors.cz
Uvidíme se v našem
Showroomu v Otovicích.
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice

Foto: KÚ

Nulové vstupné a trávení dovolené v Čechách se velmi pozitivně
odráží v návštěvnosti krajských
kulturních institucí. Zatímco
v červenci roku 2019 zamířilo do
krajských muzeí a galerií 17168
návštěvníků, v témže měsíci letošního roku jich kulturní stánky
hlásí 37 300. Vstupy zdarma kraj
zavedl od 25. května 2020 a zatím platí do 31. října. „Snažili
jsme se obnovit běžný chod našich organizací a oživit cestovní
ruch. Jsme raději, když si lidé na
místě koupí upomínkový předmět či tematickou hračku pro
děti, jež jim připomene, v kterém
muzeu nebo galerii byli,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin
Hurajčík. Po odeznění jarní koronavirové krize se otevřely krajské kulturní instituce včetně dolu
Jeroným v Čisté na Sokolovsku
či Štoly č. 1 v Jáchymově.  (KÚ)
Navrhněte svého kandidáta
na medaili Za zásluhy
o bezpečnost
Medaile Za zásluhy o bezpečnost je ocenění občanům kraje,
kteří se mimořádným činem
nebo dlouhodobými snahami
zasloužili o řešení bezpečnosti
na území Karlovarského kraje,
a to například v podobě záchrany lidského života nebo dlouhodobé práce pro bezpečnostní
složky. Nominace mohou nově
navrhnout sami občané. Medaile
se udělují na základě rozhodnutí
Rady Karlovarského kraje občanovi, kterého navrhují složky
Integrovaného
záchranného
systému, Krajské ředitelství Karlovarského kraje, člen rady nebo
zastupitelstva nebo jiný občan.
Samotné ocenění uděluje osobně hejtman kraje, v případě jeho
nepřítomnosti jeden z náměstků
nebo člen rady kraje. Návrh na
udělení medaile musí být písemný, se stručným odůvodněním
návrhu a základními údaji pro
identifikaci oceňovaného. Společně s medailí předává hejtman
kraje také pamětní diplom. Držitelé medaile jsou zapsáni do
Knihy oceněných Karlovarským
krajem. 
(KÚ)
V anketě Strom roku máme
dvě finálové účasti
Anketa Strom roku si klade za cíl
podpořit aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí, ukázat je veřejnosti a představit jejich příběhy.
Celonárodní soutěž se koná již
od roku 2002 a v současní době
probíhá finálové hlasování na internetu. Karlovarský kraj má ve
finálovém kole hned dvě želízka
v ohni, která se ucházejí o titul
Strom roku. Jedná se o dvě lípy
velkolisté v Hřebenech nedaleko
hradu Hartenberg a borovici černou v zámecké zahradě ve Valči.
Příběh lip velkolistých v Hřebenech sahá hluboko do historie.
Místní obyvatelé i lidé ze sousedních obcí si jejich okolí natolik
oblíbili, že pod korunami umístili lavičky a sochu Panny Marie.
Nejmohutnějším
zástupcem
druhu borovice černé na území
ČR se mohou pyšnit v zahradách
Státního zámku Valeč. Se stromem zvaným Černá dáma se pojí
pověst o vyhrané šachové partii
pod jejími větvemi a právě tato
výhra pak znamenala zrušení
sňatku mladé komtesy se starým
šlechticem. 
(KÚ)
Dotace pomohou s obnovou
a ochranou lesů
Dotace v rámci Programu na
opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami
opět poskytne Karlovarský kraj.
Ze svého rozpočtu vyčlenil částku 6 milionů korun. Poskytnutí
dotace z programu na obnovu
a ochranu lesa se vztahuje na
dotační podtituly - opakovaná
umělá obnova lesů poškozených
suchem, ochrana lesa proti zvěři oplocenkami, individuální
ochrana lesa proti zvěři, ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
a další výchovný zásah za dobu
platnosti lesního hospodářského
plánu nebo osnovy. 
(KÚ)
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Školství a koncepce
Ing. Jaroslav
Bradáč
krajský
zastupitel za
SPD, člen Rady
kraje pro oblast
školství

Předložili jsme Radě Karlovarského
kraje, ostatně jako každý rok, k projednání návrh záměru počtu přijímaných žáků středních škol pro školní
rok 2021/2022. V připomínkách od
oslovených subjektů nepřišlo mnoho
odpovědí.
Opět se však objevila námitka k neexistenci „dlouhodobé, propracované
a široce diskutované strategie. Nejméně na 10 let….“ Když pominu, že
taková strategie se tvoří, i v rámci
státu, z dobrých důvodů na čtyři roky,
tak musím konstatovat, že nejnovější
strategie na roky 2020 až 2024 už
je nějaký čas k dispozici na školském
portálu kraje.
Zásadní problém je však jinde.
Chcete-li tvořit jakoukoliv strategii,
(koncepci) musíte mít jasno, jaký je
cíl. Čeho vlastně chcete dosáhnout.
Potřebujete přesné informace. A těch
se jaksi nedostává. Zpracovatelé strategie nevlastní kouzelnou skleněnou
kouli, ze které by vyčetli, jaké odbornosti, profese, obory budou potřebné
pro firmy a zaměstnavatele v příštích
dvou letech, natož za deset let. Volá se

po tzv. moderních oborech pro průmysl 4.0. Ale které to jsou, a kdo je bude
zaměstnávat? A kdo je bude umět vyučovat? Navíc když je obecně známo,
že dnes chybí nejzákladnější odborníci jako zedníci, pokrývači, elekrikáři,
zámečníci, automechanici, instalatéři, řezníci atd. V maturitních oborech to není o mnoho lepší. Většinou
z důvodu, že není dostatek zájemců
o vzdělánít v těchto oborech. A tam,
kde zájem je, a absolventů je relativně dost, jako například v oborech
kuchař-číšník, většina nakonec po
vyučení vůbec nenastoupí do profese,
takže také chybí. Tak kde je problém?
Například že jsou málo zaplaceni?
Selský rozum naznačuje, že požadavky ohledně vzdělávaní by měly
logicky vycházet od budoucích zaměstnavatelů. Ti by měli zformulovat, prostřednictvím svých profesních
a stavovských organizací, komor, co
vlastně potřebují, nebo budou potřebovat. Ale skutečnost je taková, že
doposud se tak děje jen v ojedinělých
případech od osvícenějších podnikatelů, kteří už konečně vidí dál než na
špičku svého nosu. Bez spolupráce
zaměstavatele a školy už se výchova
odborných profesí nedá realizovat.
Do budoucna je nezbytné přestat
používat zástupné a iracionální argumenty jako je tzv. „okresní nevyváženost oborů“, či potřeba tzv. „klasických dívčích oborů“. Je to pořád
stejná, stejně falešná písnička. Náš
kraj je tak malý, a tak dobře doprav-

Nemocnice v Chebu v době koronavirové
ně dostupný, že se zájemce o jakýkoliv
obor dostane přijatelným způsobem
z jakéhokoliv místa kraje do příslušné
školy, o kterou má zájem. A pokud nemůže dojíždět, máme dostatečné kapacity ubytování v internátech. Nejde
přeci o místo, prestiž toho čo onoho
města, jde o příležitost naučit se profesi, kterou chci dělat. A těch nabídek
a příležitostí je v Karlovarském kraji
dostatek. I po úpravě oborů,(redukci velké části „přebytečných židlí“
v tomo končícím volebním období), je
nabídka pořád větší, než vychází žáků
ze základních škol.
Doufám, že to příští krajské zastupitelstvo se konečně oprostí od
zástupných pseudoargumentů a dokončí optimalizaci středního školství,
včetně gymnazií, ve prospěch mladých
občanů našeho kraje.
A úplně závěrem. I kdyby střední
školství našeho kraje bylo to nejlepší,
nic to nebude znamenat, pokud se
zásadně nezlepší úroveň školství základního. A to už je věcí všech, nejen
Kraje, ale zejména měst a obcí, které
zřizují základní školy. Kvalifikovanost
a aprobovanost pedagogů, ochrana
škol a prestiže učitelů před jejich nespravedlivou dehonestací. Omezení
předčasných odchodů dobrých žáků
do osmiletých gymnazií, omezení neomluvené, ale i omluvené (nadměrné)
absence žáků. Není to jednoduché
a není těch problémů málo. Ale není
jiná cesta, cheme-li něco udělat pro
úroveň vzdělání v Karlovarském kraji.

Znovu čtrnáctý
Ing. arch.
Vojtěch Franta
uvolněný člen
zastupitelstva
pro oblast
cestovního
ruchu, lázeňství
a UNESCO

Seznam zprávy nám udělily před
volbami vysvědčení, Karlovarský
kraj dopadl znovu poslední. Je
pravda, že v jiných průzkumech
jsme byli třeba i dvanáctí ze čtrnácti, nicméně to není dobré vysvědčení
stavu kraje po dvaceti letech jeho
existence. Současná koalice měla
čtyři roky na opravný termín a na
této koalici jsme se s Piráty, byť se

www.kr-karlovarsky.cz

třemi zastupiteli, spolupodíleli. Je
to tedy i naše vysvědčení a bylo by
férové říct, co se dalo udělat lépe
a přestat si malovat věci na růžovo.
Všichni si přejeme, abychom se
v žebříčcích v příštích letech stali
skokany roku a povýšili, někdo dokonce hovoří o Marshallově plánu
pro kraj. Souhlasím - takový plán
by měl vyhodnotit všechna naše
strategická opatření pomocí analýzy nákladů a přínosů a seskládat
je dle priorit od smysluplných po
rozhazovačné. V takovém případě
bude nutné věnovat prostor odborníkům, kteří by takový plán spolusestavili. Politické rozhodování by
tak mělo být opřeno o silné expertizy, kdy bude nutné každou realizaci
vyhodnotit z hlediska přínosů pro

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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kraj a jeho občany. Příští koalice
bude stát před velkými výzvami –
nový program rozvoje kraje, transformace v neuhelný region, nižší
daňové příjmy, řešení situace ve
zdravotnictví a školství a opravdový restart regionu, i díky možným
evropským fondům. Bylo by skvělé,
kdyby v dalších čtyřech letech dostali prostor ti, kteří jsou schopni
vyslyšet experty a nenabízejí pouze
jednoduchá řešení. Osobně si myslím, že s Piráty jsme odvedli kus
dobré a viditelné práce a věřím, že jí
voliči ve volbách ocení. Přeju si, aby
se nová koalice snažila pomocí efektivních opatření nastartovat udržitelnou ekonomiku kraje a vytvořila
tak místo, kde budeme všichni spokojeně a hrdě žít.

JUDr. Václav
Sloup
krajský
zastupitel za
KSČM

V době koronavirové pandemie, po
vyhlášení nouzového stavu, jsem byl
v kontaktu s některými zdravotníky
a lékaři chebské části KKN a z jejich reakcí, z jejich poznatků jsem
neměl a dodnes nemám radost!
Jsem rozčarován ze způsobu
řízení KKN, speciálně směrem
k chebské části v době po vypuknutí
pandemie. Poměrně v krátké době
po vypuknutí pandemie Covid 19
bylo vedení chebské části nemocnice
nuceno vytvořit samostatné oddělení pro pacienty s COVID 19, tzv.
Covidarium, a to proto, že krajská
infekce v Karlových Varech byla zcela kapacitně nepřipravená a nebyla
k plnění úkolů posílená. Tento stav
vedl k nutnosti uzavřít v Chebu porodnici, omezit chirurgii a internu
prakticky přebudovat na koronainfekci.
V této době byl velmi omezený
přísun ochranných pomůcek pro
chebskou část nemocnice a klíč k dělení těchto ochranných pomůcek
byl vůči Chebu zcela nespravedlivý,
neboť 1/3 pomůcek šlo do Chebu
a 2/3 zůstaly v Karlových varech.
Co mne obzvlášť zaráží, je fakt, že
za prvních 14 dnů nedostali lékaři v Chebu jediný pokyn od vedení
KKN týkající se řešení COVIDU19.
Až po 14-ti dnech, kdy byli nakažení
pacienti umísťováni na ARO a do
„Covidaria“ v Chebu, byl vytvořen
krizový štáb KKN bez zastoupení
chebské části! Dodatečně do tohoto
krizového štábu byl jmenován ředitel chebské nemocnice.

Vyjma MUDr. Jandy, který byl
jmenován do krizového štábu poté,
kdy se v Chebu zhroutilas JIP po
hromadné nákaze sester, nikdo
z vedení KKN a.s. do chebské části
v době největší krize ani nepodíval,
natož, aby odborně pomohl či rozhodoval o postupu. MUDr. Märzová, šéfová krizového štábu, se
v Chebu objevila až po 2. krizi v doprovodu televize, čímž si budovala
laciné PR!
Tato pandemie veřejně odhalila,
že interna v Chebu je dlouhodobě
personálně poddimenzovaná, že
noví lékaři do chebské části KKN
nepřicházejí přesto, že v Karlových
Varech je přísun nových lékařů stálý
a na interním oddělení zde nepracuje jediný cizinec, zatímco v Chebu
je spíše minimum Čechů!!
Na interně v chebské části nemocnice pracují pouze 2 lékaři
s atestací, přičemž primář interny
nemá zajištěného zástupce! Bylo by
vhodné, aby vedení KKN předložilo
porovnání počtu lůžek na interním
oddělení chebské části a karlovarské části KKN a k tomu dokladovalo počty lékařů, abychom si všichni
uvědomili, kam že to někdo směruje
chebskou část KKN a.s.!!! Bylo by
velmi žádoucí, aby vedení KKN a.s.
urychleně zahájilo personální konsolidaci chebské části nemocnice!
Porovnám-li některá fakta, kupříkladu stav, kdy interna v Karlových
Varech měla v té době 15 lékařů
a primáře na 25 lůžek+ 5 na JIP
a na druhé straně interna v Chebu
měla 9 lékařů (pouze 2 atestovaní)
včetně primáře na 39 lůžek + 7-8 lůžek JIP, jasně vyplývá vztah vedení
KKN a.s. k chebské nemocnici, která je personálně tak zdevastovaná,
že hrozí její uzavření!!!
Uvědomme si, že uzavření interny v Chebu by ohrozilo chod celé
chebské části KKN se spádem cca
11.000 obyvatel od Hranic po Pla-

nou!!!
Já se ptám, co dělá ředitelka KKN
a.s. a co dělá Ing. Bureš, radní odpovědný za řízení zdravotnictví
v Karlovarském kraji! Je jim bližší
košile, než kabát, tedy starostování
a místostarostování v Ostrově, nebo
práce pro občany Karlovarského
kraje v zabezpečování chodu Karlovarské krajské nemocnice, za což
jsou krajem honorováni!!! Po mém
kritickém vystoupení na zasedání
Zastupitelstva Karlovarského kraje
zareagoval Ing. Bureš, radní kraje
odpovědný za zdravotnictví tak, že
mi poslal vyjádření k mému vystoupení sepsané ředitelkou krajské nemocnice!
Po ukončení 2. krize v chebské
nemocnici, byla celá nemocnice vydesinfikována hasiči, ale tzv. COVIDARIUM, tedy prostor, kde leželi
nakažení pacienti, museli desinfikovat zdravotníci chebské nemocnice sami! To abychom věděli, komu
máme poděkovat i za práci, která
byla charakteru desinfekčního namísto zdravotnického!
Je na škodu, že za obětavou prací našich zdravotníků a lékařů
v Chebské části KKN a.s. je skryt
šlendrián spočívající v neochotě
vedení KKN a.s. účinně pomoci
personálně oslabené chebské části
nemocnice a v neschopnosti radního pro zdravotnictví odborně řídit
úsek nesmírně důležitý pro obyvatele kraje. Tento prožitý stav zdá se
mi poněkud podivným a vede mne
k jedinému závěru:
Někdo připravuje situaci pro privatizaci chebské části KKN a.s. a já
zde vyslovuji varování – obyvatelé
Chebska si nepřejí privatizaci chebské části KKN a.s. a mají obavy
o zdravotnické zajištění spádové oblasti chebské nemocnice, mají obavy
o zajištění svého zdraví tím, kdo je
za to odpovědný, tedy Karlovarským
krajem!
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KULTURNÍ TIPY

Více kulturních akcí i více peněz do památek

Putovní výstava
„20 společných let
v Karlovarském kraji“
Další putování výstavy, která připomíná dvacáté výročí existence
Karlovarského kraje, pokračuje
napříč dalšími městy regionu.
Největší úspěchy, investiční akce
a zajímavosti z oblastí dopravy,
školství, zdravotnictví, sociálních služeb, sportu, volnočasových aktivit a dalších si budou
moci zájemci prohlédnout tentokrát v Nejdku, Žluticích a Kraslicích.
Nejdek: 18. 9. – 28. 9. 2020,
vestibul kina a infocentra
Žlutice: 28. 9. – 9. 10. 2020,
Galerie města Žlutice
Kraslice : 9. 10. – 19. 10.
2020, budova Městského
úřadu
Tři kostely, tři příběhy
Muzeum Karlovy Vary připravilo
autorskou výstavu, která představuje archeologické výzkumy
a bádání týkající se tří zaniklých
kostelů řádu křížovníků s červenou hvězdou na území našeho
regionu. Zaniklé kostely v sv.
Linharta v lázeňských lesích,
kostel sv. Mikuláše pod horou
Krudum na Sokolovsku a původní kostel sv. Máří Magdalény
v Karlových Varech přiblíží návštěvníkům obrazové a textové
panely a mnoho archeologických
nálezů. Právě ty svědčí o velkém
významu těchto duchovních
center.
Muzeum Karlovy Vary,
23. 9. – 13. 12. 2020

Foto: KÚ

V půvabném skanzenu Doubrava uspořádal kraj v roce 2019 Dny lidové architektury
KARLOVARSKÝ KRAJ V letech
2016 – 2019 vedla oblast kultury
a památkové péče v Radě Karlovarského kraje náměstkyně Daniela
Seifertová. Za tu dobu se kraj mimo
jiné zapojil v roce 2019 jako hlavní
pořadatel do dvou celostátních akcí, a to do Dnů lidové architektury, které se konaly v Doubravě na
Chebsku, a do tradiční akce na Vyšehradě Má vlast cestami proměn.

Daniela Seifertová velice usilovala o získání finančních prostředků z EU na výstavbu nového
depozitáře Krajské knihovny Karlovy Vary, která se potýkala s fatálním nedostatkem prostoru. To
se podařilo a nový depozitář bude
otevřen v roce 2022. Velký úspěch
také zaznamenalo Muzeum Karlovy Vary, jež otevřelo v roce 2017
novou muzejní expozici, za kte-

rou získalo prestižní ocenění – 1.
místo v celostátní soutěži Gloria
Musealis.
Vedení kraje také v loňském roce
navýšilo částku, která byla určena
na obnovu a využití kulturních památek, a to o 2 miliony korun na 14
milionů korun. V tomto období začala úspěšná realizace rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově pod vedením Muzea

Cheb. Kraji se také podařilo zachránit unikátní sbírku hudebních
nástrojů ze Strunalu Schönbach,
která je dnes přístupná návštěvníkům na městském úřadě v Lubech.
Od roku 2020 vede tuto oblast
náměstek hejtmana Martin Hurajčík, který převzal resort na konci
roku 2019 a záhy se musela kultura a památková péče potýkat
s následky pandemie COVID-19.

„Chtěli jsme pomoci oživení cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti v našich krajských muzeích,
galeriích a dalších kulturních stáncích, Rozhodli jsme se stanovit nulové vstupné. S odstupem času se
to ukázalo jako velmi dobrý krok,
protože návštěvnost se oproti loňskému roku zdvojnásobila,“ popsal Martin Hurajčík.

(KÚ)

Hlavní je pro nás oživení lázeňství, cestovního
ruchu a využití potenciálu UNESCA
KARLOVARSKÝ KRAJ Mezi české národní poklady patří lázeňství
a Karlovarský kraj má to štěstí, že je
koncentrováno především na jeho
území. V cestovním ruchu pracuje
téměř 20 procent obyvatel regionu.
V uplynulém období byla rozvoji
cestovního ruchu, lázeňství a aktivitám souvisejícím s UNESCO
věnována velká pozornost. Díky
tomu se podařilo zcela naplnit plány v této oblasti za uplynulé období
2016 – 2020.
Kraj neměl do roku 2016 žádnou
strategii a představu o směřování
tak významných oblastí, jako je lázeňství, cestovní ruch a potenciál
UNESCO. Bylo tedy nutné sestavit
expertní skupiny s cílem definovat
další směřování. „Jejich práce vyústila nejen ve schválení prvních
koncepčních materiálů, ale stala
se i základem vzniku první veřejné
výzkumné instituce Karlovarského
kraje – Institutu lázeňství a balneologie, který má za cíl především vědecky obhájit účinek lázeňské léčby,“ uvedl uvolněný zastupitel pro
oblast lázeňství, cestovního ruchu
a UNESCO Vojtěch Franta.
V červenci 2019 kraj spolu s do-

tčenými městy oslavil zapsání
Hornického regionu Krušnohoří/
Erzgebirge na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. „Podařilo se rovněž dokončit a odevzdat nominaci evropských lázeňských měst pod názvem
Slavné lázně Evropy, očekáváme
další zapsání na tento prestižní seznam UNESCO již na příštím jednání Výboru světového dědictví,“
dodal Vojtěch Franta.
Díky práci krajské destinační
agentury Živý kraj dochází meziročně k více než 10 procentnímu
nárůstu segmentu cestovního ruchu a kraj se zapojil do všech aktivit, které pomohly oživit lázeňství
a zájem turistů po nástupu koronavirové krize na jaře 2020. „Vyvinuli
jsme v době této krize silný tlak na
vládu k řešení situace v lázeňství,
i díky tomu si připisujeme zásluhu
na vládní podpoře lázní formou lázeňských voucherů,“ upřesnil Vojtěch Franta s tím, že Rada kraje navíc aktuálně schválil příspěvky na
krátkodobé pobyty pro návštěvníky
všech typů ubytovacích zařízení na
území kraje s platností od 1. října
2020.
(KÚ) V Jáchymově v červenci 2019 oslavil kraj vstup hornického Krušnohoří na Seznam UNESCO

Foto: KÚ

Mezinárodní den
archeologie s Muzeem
Cheb aneb Z Kynšperka na
Kolovou a zpět
Mezinárodní den archeologie je
celosvětovou oslavou této vědy
a nadšení z objevování. K programu oslav se přidalo i Muzeum Cheb, které připravilo prohlídku nejzajímavějších městských památek v Kynšperku nad
Ohří a následně pak procházku
na hradiště Starý zámek, lokalitu s památkami od doby bronzové. V Kynšperku se pozornost
účastníků zaměří na městskou
branku, hrad a židovský hřbitov.
Trasa archeologické výpravy je
dlouhá zhruba 9 km.
Kynšperk nad Ohří,
17. 10. 2020, sraz účastníků
v 9:00 hod. před kostelem
Nanebevzetí panny Marie
18. ročník divadelní
přehlídky Sokolovská čurda
Již poosmnácté se do Sokolova vrací celostátní nesoutěžní
přehlídka amatérského divadla
Sokolovská čurda 2020. V Městském divadle Sokolov se představí divadelní soubory z Plzně,
Karlových Varů, Pardubic, Zábřehu, Hranic a Klášterce nad
Ohří. Třídenní divadelní maraton představí divákům například
pohádku Čertí nadílení, detektivní příběh a lovestory Do zdi,
nebo komorní komedii Poslední
doutník.
Městské divadlo Sokolov,
25. – 27. 9. 2020.
Mezinárodní pěvecká soutěž
očima Jana Boreckého
Mezinárodní pěvecká soutěž
Antonína Dvořáka se v Karlových Varech koná více než 150
let. Určena je mladým operním
pěvcům z celého světa. V posledních deseti letech se role fotografa soutěže ujal Jan Borecký.
Jeho fotografie ze soutěže jsou
k vidění na krajském úřadě. Borecký na fotografiích zachycuje
emoce zpěváků při koncertních
vystoupeních, napětí v jejich
tvářích při hodnocení před odbornou porotou a mnohdy je z
fotografií poznat také charakter
písní a árií. Putovní výstavu,
jež má představit část tvorby
žlutického fotografa, je možné
zhlédnout ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje až
do konce měsíce září. Poté bude
k vidění například také v prostorech Becherovy vily.
vestibul Krajského úřadu
Karlovarského kraje,
do 30. 9. 2020
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Největším úspěchem na
poli sportovním se staly
Hry IX. zimní olympiády
dětí a mládeže
KARLOVARSKÝ KRAJ Oblast
sportu se oddělila od školství, ke
kterému původně náležela, a spolu s tímto krokem se stal na konci
loňského roku tváří a radním pro
tuto oblast Josef Váňa. Ve své
funkci se snaží získat co možná
nejvíce finančních prostředků
na podporu sportu dětí a mládeže.
„Bezpochyby největším sportovním úspěchem bylo pořadatel-

ství Her IX. zimní olympiády dětí
a mládeže, kterou Karlovarský
hostil v lednu letošního roku. Tato akce ukázala, jak silné zázemí
a podporu má v kraji právě oblast
sportu. Zároveň také potvrdila, že
investovat peníze do sportování
dětí a mládeže, je smysluplné,“
uvedl radní Josef Váňa.
Karlovarský kraj každoročně
přispívá jednotlivým sportovním
klubům a spolkům na jejich čin-

nost a také na údržbu sportovišť.
V letošním roce vydá celkem 36
milionů korun, což je o dva miliony více než v roce předchozím.
Každoročně se koná také několik sportovních akcí v regionu,
které Karlovarský kraj podporuje.
Mezi velmi prestižní akce patří
například také vyhlašování Nejlepšího sportovce roku v Karlovarském kraji. 
(KÚ) Historicky první olympiáda dětí a mládeže v našem kraji se stala nezapomenutelnou sportovní událostí

Foto: KÚ

Pendolino na své trase krajem
zajíždí až do Karlových Varů

ZAČNĚTE
VÁŠ DEN
KÁVOU
Pendolino

Moderní rychlovlak na své prezentační jízdě do Karlových Varů na konci srpna 2020. 

KARLOVY VARY Od září zajíždí
moderní rychlovlak Pendolino na
své trase Karlovarským krajem až
do Karlových Varů. Večerní spoj
směrem z Prahy dosud končil
v Chebu a odtud jel ráno zpět. Při
této příležitosti Pendolino představily České dráhy a Karlovarský
kraj veřejnosti v Karlových Varech
v sobotu 29. srpna 2020. Během
akce na „horním“ nádraží v Karlových Varech čekaly návštěvníky
komentované prohlídky rychlovlaku, program pro děti přímo
v jednom z vagónů, senioři mohli
využít stánek, kde jim zdravotníci
Karlovarské krajské nemocnice

změřili tlak či hladinu cukru v krvi.
„Těší mě, že se nám společnými
silami s Karlovarským krajem podařilo zavést přímé, velmi pohodlné spojení lázeňské metropole
nejen s Prahou, ale také s Pardubicemi, Olomoucí a severní
Moravou,“ říká Jiří Ješeta, člen
představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod
a doplňuje: „Za necelých 7 hodin
cesty a bez přestupu tak lze urazit
trasu mezi severní Moravou až do
Karlových Varů dlouhou více než
600 kilometrů.“
Karlovarský kraj tak získává další příležitost rozvoje cestovního
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Foto: KÚ

ruchu a spojení s ostatními částmi země. „Pro náš kraj je to velká
událost, rychlovlak Pendolino
nabízí moderní a komfortní možnost dopravy po železnici pro občany našeho regionu i pro budoucí
návštěvníky z celé republiky. Od
začátku září je to další z vítaných
způsobů, jak se pohodlně dostat
z Karlových Varů a Sokolova do
Prahy, dále do Olomouce či Ostravy,“ vysvětluje hejtman Petr
Kubis.
Informace o cenách jízdného
i o přesném jízdním řádu Pendolina najdete na webu Českých drah.

(KÚ)
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